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Malým zázrakom v starostlivosti o pleť, telo i vlasy. Najmä v prípade najrôznejších dermatolo-
gických problémov si takáto kozmetika zaslúži stále miesto na poličke vašej kúpeľne. Eliminuje 

nezdravé prejavy, pomáha utišovať svrbenie, pálenie, pnutie, odstraňuje suchosť a zároveň 
reguluje tvorbu kožného mazu, napomáha v rýchlejšej obnove kožných buniek, vyživuje, zjem-

ňuje, dokonca omladzuje! Účinne pomáha predchádzať predčasnému starnutiu pokožky,

lým zázrakom v starostoststtlilivlivlivli ostostostii oi oi oi o pp pleť,
kých problémov si takáto kozmetika

príprípíppadedadeadeade nanana najrjrôjrôjrôjrôzznejších dermatolo-
na poličke vašej kúpeľne Eliminuje

, teloolo i vi vi vi vllaslaslaslasyyy.y. NNaNajNajmmä v
zaslúži stále miesto
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Lukáš KYSELICA
kandidát na predsedu

Nitrianskeho samosprávneho kraja
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava,
IČO: 42287511, Dodávateľ: PBR s.r.o., Michalská 7, 811 01Bratislava, IČO: 46603581   

a
4, 811 01 Bratislava,

29. októbra 2022
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Dispečing SK - 0950 333 222
Nitra
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najlepšia

najrýchlejšia• s.r.o.

• zamestnaní • živnostníci
• dôchodcovia • opatrovateľky
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AUTOMATICKÉ PRAČKY - UMÝVAČKY RIADU
S E R V I S  A  P R E D A J

AUTOMATICKÉ PRAČKY - UMÝVAČKY RIADU
S E R V I S  A  P R E D A J

D O V O Z  -  M O N T Á Ž  V Ý R O B K U

0905 625 641,    037/656 50 60
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KANDIDÁT NA POSLANCA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

(S)POKOJNÝ ŽIVOT
V KAŽDOM VEKU

MARTIN ČEPČEK
poslanec NR SR, aktivista a autor zákona o hazarde,

o vdovskom dôchodku...

VÚC

19
na kandidátke
Život-NS

www.martincepcek.sk          martincepcekNRSR          
Objednávateľ: Mgr. et. Mgr. Martin Čepček, Veľký Lapáš 129

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 40A, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417
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INZERCIA

NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bádice, 
Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, Čab, 
Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, Dolné Le-
fantovce, Dolné Obdokovce, Golianovo, 
Horné Lefantovce, Hosťová, Ivanka pri 
Nitre, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Kolíňany, 
Lukáčovce, Lužianky, Malý Cetín, Nitrian-
ske Hrnčiarovce, Nové Sady, Podhorany, 
Pohranice, Rišňovce, Rumanová, Štitáre, 
Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Výčapy - Opa-
tovce, Zbehy, Žirany, Ladice, Veľké Zálužie 
nepárny týždeň: Nitra, Dolné Krška-
ny, Dražovce, Horné Krškany, Janíkovce, 
Kynek, Mlynárce, Alekšince, Babindol, 
Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, Čakajovce, 
Čechynce, Golianovo, Horné Lefantovce, 
Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Klasov, Ko-
líňany, Lužianky, Malý Cetín, Mojmírovce, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Paňa, Pohranice, 
Rišňovce, Rumanová, Svätoplukovo, Šti-
táre, Veľká Dolina, Veľký Cetín, Veľký La-
páš, Vinodol, Zbehy, Žirany, Veľké Zálužie 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (54.170 domácností)

Už o pár dní si budeme pripomínať 
Pamiatku zosnulých a naše kroky 
budú smerovať na cintoríny, aby 
sme si zapálením sviečok a polože-
ním kytíc a vencov uctili pamiatku 
tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Väčšina z nás sa bude počas nasle-
dujúcich dní oddávať tichej spomien-
ke na svojich milovaných a vzdávať 
im úctu za všetko, čo pre nás v živote 
vykonali. Nedá mi pri tejto príležitosti 
nespomenúť aj dve obrovské tragé-
die, ktoré v uplynulých dňoch otriasli 
Slovenskom a pri ktorých prišlo úplne 
zbytočne o život niekoľko mladých ľudí 
- mali celý život ešte pred sebou. Kým 
tú prvú z nich, na zastávke mestskej 
hromadnej dopravy Zochova, mala na 
svedomí nezodpovednosť, tú ďalšiu, 
spojenú so streľbou na Zámockej ulici, 
zapríčinila nenávisť. 

Práve v období, kedy si uctievame 
pamiatku tých, ktorí už nie sú me-
dzi nami, sa zvykneme trošku stíšiť a 
stať sa citlivejšími. Je možno preto ten 
správny čas sa zamyslieť  nad tým, akú 
obrovskú zodpovednosť navzájom voči 
sebe máme, aké je v rámci nášho spo-

ločenstva rozhodujúce ctiť zákony a 
rešpektovať pravidlá. Myslím si, že je 
tiež potrebné pripomenúť si, že našimi 
ideálmi by mali byť hodnoty, akými 
sú pokora, úcta a rešpekt k ľuďom a k 
životu, pochopenie, slušnosť, zodpo-
vednosť, tolerancia a empatia. Je nado-
všetko nutné o nich nielen premýšľať či 
hovoriť, ale podľa nich tiež žiť a byť tak 
príkladom aj našim potomkom.

Vštepujme našim deťom či vnúča-
tám lásku k rodine a ku každej živej 
bytosti, ale aj k pestrosti sveta, k ina-
kosti ľudí a učme ich, že bez ohľadu na 
rasu, národnosť, farbu pleti, jazykový 
pôvod, sociálne pozadie, výzor, vek, 
úroveň výkonu, zdravotné znevýhod-
nenie, svetonázor, tradície či viero-
vyznanie sme si všetci 
rovní. Umožnime im 
vnímať skutočnosť, že 
práve vďaka tomu, 
že je každý z nás 
iný, sa navzájom 
dopĺňame a tým 
vytvárame akúsi 
prirodzenú har-
móniu.

Stíšme sa trošku, 
vzdajme úctu a premýšľajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
tel.: 0905 679 519, 0909 105 810, 0907 960 440

PREDAJ
ŽIVÁ HYDINA:

morky a brojlerové kurence

OBILNINY:
jačmeň, pšenica, kukurica

ZELENINA:
zemiaky na uskladnenie, cibuľa,

kapusta, mrkva, petržlen

ČISTENÁ HYDINA:
kurence, morky, kačice

PONÚKAME STRÚHANÚ KAPUSTU
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY
KROVY
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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Tel:0905 267 750 Nitra
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PREDAJ DVERÍ
PODLAHY

tov k F
át

ožk
(aj do zalievyných zárubní)

v ožk
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www.lexanzm.sk
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Predaj jablkového,
hruškového, slivkového,

višňového a čerešňového kvasu.
Ponúkame aj jablká

na konzum po 0,70€/kg,
jablká na spracovanie 0,23 €/kg

K-FRUCT
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SOM ZBERATEĽ
Kúpim všetky typy 
starých motoriek 
JAWA ČZ 250, 350, 

Pionier 550, 555, 05, 
20, 21, Mustang, 

Enduro, Elektronic.
Aj nekompletné 

aj diely.
Platím ihneď.
0914 266 722
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AKCIA
na objednávky

KAMENÁRSTVO
MM, s.r.o.

Veľké Zálužie, bratia Bírovci
0907 503 181, 0903 255 547
www.kamenarstvo-mm.sk
ORIGINÁLNE RIEŠENIA
ZA ROZUMNÉ CENY

22. októbra 1978    
pápež Ján Pavol II. bol oficiálne uvedený 
do úradu pápeža.

Výročia a udalosti
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PRENÁJOM
MOTOROVÝCH
VOZIDIEL

ÝCH

AUTOPOŽIČOVŇA

0905 403 527

ARMOVŇA SEREĎ
0910 808 745Rýchla dodacia doba
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30 ročné skúsenosti
perfektné nápady
najvyššia kvalita

AKCIA

-20%
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MONTÁŽ
sádrokartonových 

systémov:
montáž priečok,

predsadené steny,
stropy, podkrovie.
tel.: 0908 556 288
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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588

Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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www.hindickyhydroizolacie.sk, minohindicky@gmail.com
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Za:
NÁŠ
SPOLOČNÝ
KRAJ
PATRIK
ROVNÝ
Kandidát na poslanca VUC

www.strana-smer.sk
Objednávateľ: doc.Ing. Patrik Rovný, PhD. , Rišňovce 155, 951 21 Rišňovce

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 40A, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417

Patrik Rovný
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Kúpim Starý Traktor Ze-
tor 25 Super 50 + Pasak 
Bolgar aj iný Malotraktor + 
Jawa - Staré Auto - Pluhy. 
0908 146 946
»Kúpim starodávny bicy-
kel aj nekompletný, rôzne 
diely (kolesa,svetla,kostry-
,atď).tel. 0907 687 634

»Predám 16a pozemok s 
murovanou chatkou pri 
lese 5 km od Levíc. Cena 
25tis. 0908 631 642 RK ne-
volať.
»Kúpim vašu nehnuteľ-
nosť v hotovosti. Stav 
nezáleží, volajte t.č. 0948 
068 938
»PRENAJMEM BYT V NITRE 
TEL. 0902 378 365
»Kúpim RD v okolí Nitry 
Vrábloch 0905 283 550

»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 0907 
715 027

»Kúpim staré hodinky, 
bankovky, mince. Tel. 
0905/767 777
»ODKÚPIM STARÉ MINCE A 
BANKOVKY 0903 868 361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ 
KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124

»Kúpim posledné Sloven-
ské bankovky od roku 1993 
po 2009. 0905 651 837
»Predám jedáleň vhodnú 
na chalupu alebo chatu. 
Príborník a rozkladací stôl 
a 6 stoličiek. 0908 137 260
»Kúpim obraz nitrianskeho 
hradu a iné veci s témou 
nitrianskeho hradu. 0915 
719 088

»58r. hľadá priateľku 0917 
049 831
»SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0907 277 466
»52 ATRAKT. MUŽ HĽADÁ 
ŽENU NA PEKNÝ VZŤAH. 
0907 119 860
»58r. hľadá priateľku 0917 
049 8310

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NR medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
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NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY
KONKUUREREREREENČNČNČN NÉN  CENYN

www.kamenarstvomanura.skwww kam

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU

menarstvomanura.skm
0903 471 375

KAMENÁRSTVO 
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.sk
Záruka 12 rokov

Všetky
práce 

vykonávame 

do Všetkých 

svätýchna nové kompletné pomníky

Sociálna poisťovňa začne od 1. no-
vembra 2022 poskytovať svojim po-
istencom nový typ dávky materské, 
takzvané „otcovské“. Dávka je určená 
pre oteckov a po splnení zákonných 
podmienok ju budú môcť poberať 
najviac 14 kalendárnych dní v období 
šiestich týždňov po narodení dieťa-
ťa. Novinku prinesie novela zákona 
o sociálnom poistení, ktorú schválila 
Národná rada SR. Priemerná výška 
dávky v roku 2022 za 14 dní bude pred-
stavovať 604,50 eura.

„Otcovské“ možno priznať už po 
narodení dieťaťa - „Nárok na „otcov-
ské“ vznikne otcovi dieťaťa v rozsahu 
maximálne dvoch týždňov (14 kalendár-
nych dní) v období šiestich týždňov od 
narodenia dieťaťa. Stráviť čas s dieťaťom 
tak po novom môžu oteckovia už tesne 
po narodení dieťaťa, najneskôr do šies-
tich týždňov od pôrodu. V prípade, ak 
je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto 
období hospitalizovaní, toto obdobie sa 
predlžuje o obdobie hospitalizácie,“ ob-
jasňuje Sociálna poisťovňa na svojej we-
bovej stránke.

Podmienky pre získanie dávky „ot-
covské“ - Otec dieťaťa, ktorý si ako iný 
poistenec uplatní nárok na „otcovské“, 
musí splniť nasledovné podmienky náro-
ku na materské a jeho výplatu: 
1. existencia nemocenského poistenia 
alebo plynutie ochrannej lehoty v deň, od 
ktorého si uplatňuje nárok na „otcovské“,

2. starostlivosť o dieťa,
3. získať 270 dní nemocenského poistenia 
v posledných dvoch rokoch pred uplatne-
ním nároku na „otcovské“ (do splnenia 
podmienky 270 dní nemocenského pois-
tenia je možné započítať aj predchádzajú-
ce obdobie akéhokoľvek ukončeného iné-
ho nemocenského poistenia spadajúceho 
do sledovaného obdobia),
4. v prípade zamestnanca je potrebná ab-
sencia príjmu,
5. SZČO a dobrovoľne nemocensky po-
istená osoba musí splniť aj podmienku 
zaplatenia poistného včas a v správnej 
výške.

V prípade „otcovského“ nebude 
Sociálna poisťovňa sledovať, či matka 
dieťaťa zároveň poberá materské alebo 
rodičovský príspevok. Obaja rodičia tak 
môžu v rovnakom období poberať na die-
ťa dávku materské.

Ako požiadať o „otcovské“ - Nárok 
na novú dávku si otec dieťaťa uplatní pro-
stredníctvom Žiadosti iného poistenca o 
materské, ktorá bude od 1. novembra 2022 
k dispozícii na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne. Otec dieťaťa pri uplatnení 
nároku na „otcovské“ vyplní časť A tejto 
žiadosti. Následne vypísané, zamestná-
vateľom potvrdené (ak ide o zamestnan-
ca) a podpísané tlačivo doručí príslušnej 
pobočke Sociálnej poisťovne. 

Podrobnejšie sa téme budeme veno-
vať na našej webovej stránke cujte.sk.

Nová dávka pre otcov - „otcovské“
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Posuňme Nitriansky kraj do XXI. storočia! Objednávateľ: Socialisti.sk, Štefánikova trieda 71/44, 94931 Nitra, IČO: 52659071
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 40A, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417

Z Nitrianskeho kraja môžeme spraviť sebestačnejšiu a sociálnejšiu samosprávu. Modernú inšti-
túciu, ktorá udáva trendy, no zároveň chráni tradičné segmenty.

V súčasnosti je kraj odrazom jeho vedenia – utešujeme sa, že sme v relatívne dobrej kondícii, no 
pravda je taká, že pomaly strácame dych a ani zďaleka nevyužívame potenciál, ktorý náš kraj 
v sebe skrýva. Skôr naopak – dych nám dochádza, čo sa prejavuje napríklad vysokým investič-
ným dlhom na cestách a mostoch.

Samosprávny kraj na čele s dobrým županom môže vytvárať nové pracovné miesta aj mimo kraj-
ského mesta, môže naštartovať poľnohospodárstvo, budovať nájomné byty či vytvárať podmien-
ky na využívanie lacnejších a ekologickejších zdrojov energie. A popri tom všetkom šetriť krajské 
prostriedky. To všetko samosprávny kraj realizovať môže. Stačí len, aby sa vo svojej činnosti ne-
obmedzoval na veci, ktoré mu vyslovene ukladá zákon.

Či už v profesijnom, alebo osobnom živote sa stretávam s mnohými vecami, s ktorými sme v Ni-
trianskom kraji „zaspali dobu“. Avšak s pracovnými postupmi nastavenými niekedy v roku 2007 
nemôžeme fungovať v roku 2022 a čakať, že zvládneme držať krok s ostatnými. Nitriansky kraj 
potrebuje vo vedení zásadnú zmenu. Preto som sa rozhodol kandidovať na posty predsedu NSK 
a poslanca NSK za okres Nitra a spolu s ďalšími kandidátmi za hnutie Socialisti.sk vám ponúknuť 
náš program. 

Program, v ktorom kraj nie je obmedzene chápaný ako údržbár, ktorý len svieti a kúri v školách 
a múzeách. Ale naopak – využíva všetky dostupné možnosti a snaží sa zlepšovať každodenný 
život obyvateľov.

Artur Bekmatov

Naše desatoro: 
1. Rozbehnúť intenzívnu rekonštrukciu ciest a mostov
2. Vytvárať nové pracovné miesta v regióne pomocou krajských sociálnych podnikov
3. Založiť krajskú dopravnú spoločnosť
4. Budovať nájomné bývanie v nevyužívaných nehnuteľnostiach vo vlastníctve kraja
5. Rozvíjať poľnohospodárstvo a pomáhať drobným pestovateľom
6. Naštartovať využívanie geotermálnej energie
7. Prepájať stredné školstvo s praxou pomocou duálneho vzdelávania
8. Zvyšovanie počtu dopravných spojov
9. Zaviesť participatívny rozpočet a zvýšiť transparentnosť kraja
10. Zastaviť rozpredaj majetku kraja

Lukáš KYSELICA
kandidát na predsedu
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava,
IČO: 42287511, Dodávateľ: PBR s.r.o., Michalská 7, 811 01Bratislava, IČO: 46603581   

www.lukaskyselica.sk

TRANSPARENTNOSŤ
Nulová tolerancia korupcie na úradoch.

OTVORENOSŤ
Zvýšenie účasti verejnosti na rozhodovaní.

SPRAVODLIVOSŤ
Všetci musia mať rovnaké šance.
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Nový ŠTART
pre Nitriansky kraj!
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

www.superluxe.sk
 www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov,
stále poskytujeme možnosť služby ODVOZU a DOVOZU 

pre Nitru a okolie.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba ODVOZ-DOVOZ (9,90€) priamo na adresu zákazníka,

každú stredu.
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletnévyšetreniea stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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28. októbra 1918   
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej 
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

Výročia a udalosti
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POTREBUJETE SA ZBAVIŤ STARÝCH
ELEKTROSPOTREBIČOV? 
Zber elektro-odpadu
(veľké spotrebiče ako chladničky, ohrievače,
ventilátory, umývačky riadu, práčky,
sušičky, mikrovlnky, vysávače a pod.)
Pre viac informácií nás kontaktujte na našej prevádzke
alebo na nižšie uvedených telefónnych číslach

NITRA, Štúrova 151 /Kynek nad STK/
037/652 2661, 0903 280 906

Otváracie hodiny: Po - Pia: 7.00 - 15.30, So: 8.00 - 12.00

Projekt Detský čin roka je školský pro-
jekt zameraný na netradičnú formu 
etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť 
realite cez skúsenosti ich rovesníkov. 
Vďaka skutočným príbehom majú mož-
nosť pochopiť, že pomoc a spolupatrič-
nosť môže mať rôzne podoby.

V prvej etape projektu občianske 
združenie Detský čin roka motivovalo deti 
k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti 
i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých 
skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i 
neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas 
leta výberová komisia vybrala 39 nomino-
vaných skutkov v ôsmich kategóriách.

V týchto dňoch začína druhá etapa 
projektu. Organizátori projektu zaslali 
začiatkom októbra pedagogický materiál s 
vybranými skutkami do 2200 základných 
škôl a školských úradov. Učitelia s deťmi 
čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, 
slovenského jazyka, náboženskej výchovy 
či v školskom klube. Spoločne sa rozpráva-
jú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré 
detské skutky prinášajú. V roku 2022 sú 
príbehy k dispozícii aj v online forme. Prí-
behy načítali Katarína Brychtová a Ludwig 
Bagin a sú dostupné na webstránke www.
detskycin.sk

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť 
jeden z príbehov v každej kategórii, čo je 
podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá 
skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely 
vo výbere príbehov, učia sa chápať roz-
dielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom 

o príbehoch hovoriť. Rovnako právo indi-
viduálneho hlasu dáva každému dieťaťu 
možnosť si uvedomiť vlastnú jedinečnú 
hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolek-
tívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská 
porota rozhodne o tom, ktorých osem skut-
kov získa ocenenie Detský čin roka 2022. 
Deti, ktorých dobré skutky získajú najväč-
šiu podporu detskej poroty, budú ocenené 
na slávnostnom vyhodnotení projektu v 
decembri 2022. Školy môžu zasielať svoje 
hlasy poštou alebo elektronicky na www.
detskycin.sk 

Anketa pre verejnosť je pripravená 
predovšetkým pre dospelých, ktorí touto 
formou môžu prispieť na projekt, podpo-
riť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými 
skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť 
verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a 
zároveň je to prejavenie rešpektu a akcep-
tácie detí zo strany verejnosti. Jeden skutok 
za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu 
podporu verejnosti, získa ocenenie Cena 
ĽudiaĽuďom.sk. Verejnosť sa môže do hla-
sovania zapojiť cez portál: http://detskycin.
ludialudom.sk

Za dobré skutky detí môžu deti aj 
verejnosť hlasovať v ôsmich kategóriách. 
Obe hlasovania budú prebiehať do 30. no-
vembra 2022.

Podrobnejšie sa budeme téme venovať 
na našej webovej stránke cujte.sk.

Detský čin roka vstupuje do druhej etapy

» ren
Zdroj informácií 

Občianske združenie Detský čin roka

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307 
0910 455 919
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Vo Volovských vrchoch, v katastrál-
nom území obce Vyšný Medzev, 
pribudla nová turistická útulňa s 
unikátnou architektúrou. Turistom 
poskytne bezpečné útočisko. Jej vý-
stavbu zabezpečil turistický klub 
Hikemates v spolupráci s Košickým 
samosprávnym krajom a krajskou or-
ganizáciou cestovného ruchu Košice 
Región Turizmus.

Útulňa sa nachádza v lokalite Klop-
táň medzi Gelnicou a Vyšným Medzevom 
a turisti sa k nej môžu dostať z obce Vyš-
ný Medzev. Ide o lokalitu s najčistejším 
ovzduším na Slovensku, preto si milovní-
ci prírody môžu v okolí naplánovať aj za-
stávky ako je Medzevský hámor, Jasovská 
jaskyňa či rastlinný kostol sv. Ladislava 
nad obcou Debraď. Nová útulňa poskyt-
ne turistom prechádzajúcim trasou SNP 
alebo nadšencom turistiky v tejto oblasti 
komfortné útočisko s kapacitou 10 lôžok, 
priestor na stravovanie a menšiu piecku. 
„Slovensko má čo ponúknuť domácim aj 
zahraničným turistom, rozhodli sme sa 
preto priniesť do slovenských hôr novú 
generáciu útulní s kvalitnou architek-
túrou a čo najmenším zásahom do pro-
stredia. Útulňa vo Volovských vrchoch 
poskytne bezpečné útočisko všetkým 
milovníkom hôr,” vysvetľuje spoluautor 
projektu Patrik Pajta z turistického klubu 
Hikemates, odkiaľ prišiel v rámci projek-
tu „Zaži útulne“ podnet. 

Podľa košického župana Rastislava 

Trnku je dobrou správou, že sa cestovný 
ruch v kraji rozvíja, chce preto v projek-
te pokračovať a budúci rok podporiť vý-
stavbu ďalšej turistickej útulne. „Útulne 
sú špecifické priestory, ktoré poskytujú 
všetko, čo v prírode turistom absentuje. 
V praxi ochránia pred dažďom, vlhkom 
a sú skvelým miestom na regeneráciu. 
Objekt vo Volovských vrchoch poskytne 
nocľah na pričniach, miesto na konzumá-
ciu jedla a návštevníci tam nájdu aj piec-
ku. Útulňa disponuje pultovou strechou, 
ktorá prečnieva nad vstupom a spolu s 
bočnými fasádami vytvára závetrie. Aj tu 
platí iba jedno, je lepšie raz vyskúšať ako 
stokrát počuť. Srdečne pozývam spoznať 
Košický kraj aj novinku na trase SNP”, 
uviedol predseda Košického samospráv-
neho kraja, Rastislav Trnka.

Výstavbu turistickej útulne zafinan-
covala krajská organizácia cestovného 
ruchu sumou 65 724, 92 eur.

Zdroj informácií a foto 
KOCR Košice Región Turizmus

V Košickom kraji pribudla útulňa

» ren

Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red
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WWF (Svetový fond na ochranu prírody) 
vydal Správu o stave planéty 2022, ktorá 
odhaľuje alarmujúci pokles početnosti 
populácií voľne žijúcich živočíchov v 
priemere o 69 %, a to za obdobie kratšie 
ako jeden ľudský život. 

„Čelíme súbežne dvom krízam – ľud-
skou činnosťou spôsobenej zmene klímy a 
strate biodiverzity, ktoré ohrozujú blahobyt 
a kvalitu života súčasných a budúcich ge-
nerácií. WWF je mimoriadne znepokojená 
novými údajmi v Správe o stave planéty, 
ktoré svedčia o zničujúcom poklese po-
pulácií voľne žijúcich živočíchov, najmä v 
tropických oblastiach, ktoré sú oblasťami s 
najvyššou biodiverzitou na svete. Ak chce-
me zvrátiť vývoj a zabezpečiť prosperujúcu 
budúcnosť pre ľudí aj pre prírodu, musíme 
urobiť systémové zmeny,“ hovorí Marco 
Lambertini, riaditeľ WWF International.

Sladkovodné živočíchy patria medzi 
najhrozenejšie - Údaje o poklese populá-
cií živočíchov (tzv. „Living Planet Index“) 
potvrdzujú najdramatickejší pokles u ži-
vočíchov v tropických oblastiach a u slad-
kovodných živočíchov. Medzi rokmi 1970 a 
2018 početnosť monitorovaných populácií 
živočíchov v Latinskej Amerike a karibskej 
oblasti poklesla v priemere o 94 %, u popu-
lácií sladkovodných živočíchov bol pokles 
početnosti v priemere 83 %. Pokles počet-
nosti populácií sladkovodných druhov 
spôsobuje najmä strata vhodných stano-

víšť spôsobená úpravami riek a mokradí a 
výstavbou bariér na riekach, ktoré bránia 
migrácii rýb a ďalších vodných živočíchov. 
Aj na Slovensku patria migrujúce ryby 
medzi najohrozenejšie. Celkovo je na Slo-
vensku v červenom zozname ohrozených 
druhov až 45 druhov rýb a 4 druhy mihúľ.

Pre zvrátenie trendu poklesu biodiver-
zity je potrebné zmeniť prístup k riekam. 
Európska únia si v Stratégii EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030 dala za cieľ oslo-
bodiť, teda obnoviť 25-tisíc kilometrov voľne 
tečúcich riek. K cieľu sa prihlásilo aj Sloven-
sko novou Koncepciou vodnej politiky, kto-
rá kladie dôraz na revitalizácie riek a mok-
radí a spriechodňovanie riek. Podľa Dam 
Removal Europe bolo v Európe zbúraných 
už takmer päťtisíc hatí a priehrad. Správa 
o stave planéty 2022 uvádza príklady, ktoré 
potvrdzujú pozitívny efekt týchto krokov. 
Napríklad odstránenie dvoch bariér a sprie-
chodnenie ďalších na rieke Penobscot v 
Maine v USA prinieslo nárast populácií sle-
ďov či lososov z pár tisícov na dva milióny v 
priebehu piatich rokov.

Pokles populácií živočíchov 
je ohromujúci

» ren
autor foto Daniel Versteeg WWF
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KAMENÁRSTVO

Jelšovce 421 (pri pošte)
Jelšovce

0903 747 666

Najväčšia predajňa (700 m)
vystavených pomníkov v regióne.

Slovenský výrobca pomníkov 
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

Po - Pia: 9:30 - 16:30

SSSllo
zzzaa 

31
1991-2022

d 1991

MONTÁŽ JAR 2023ZĽAVA  40%

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave je pravdepo-
dobne prvá vysokoškolská inštitúcia 
na Slovensku, ktorá zaviedla inštitút 
študentského ombudsmana. Ten od 
1. októbra 2022 už rieši podnety, prob-
lémy a sťažnosti študentov, ale im aj 
radí a pomáha v prípade ťažkých situ-
ácií počas ich štúdia na vysokej škole.

Študentský ombudsman je 
neutrálny a dôverný konzultant, ktorý 
môže študentov Fakulty sociálnych 
vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
(FSV UCM v Trnave) usmerniť pri otáz-
kach súvisiacich so štúdiom, študijný-
mi záležitosťami, ale im aj pomôcť pri 
riešení konfliktov či sťažností. Taktiež 
pomáha pri uplatňovaní zásad rov-
nosti a začlenenia, ochrany dôstoj-
nosti a rešpektovania a starostlivosti 
o práva študentov. Aby sa zabezpečila 
neutralita a nezávislosť tejto funkcie, 
študentský ombudsman podlieha 
priamo dekanovi fakulty. Poslaním 
študentského ombudsmana je umožniť 
študentom FSV UCM v Trnave prekonať 
spory, konflikty a bariéry, ktoré stoja v 
ceste dosiahnutiu ich vysokoškolských 
cieľov. 

„Je dôležité, aby sa študenti mali 
na koho obrátiť v prípadoch, keď sú v 
ťažkej situácii, majú pred sebou neľah-
ké rozhodnutie alebo zažijú nevhodnú 
situáciu počas svojho univerzitného 
života. Preto som zriadil tento post 

ako mediátora medzi fakultou a štu-
dentmi,“ uviedol dekan fakulty Peter 
Horváth.

Ak študentský ombudsman zistí, 
že konkrétny prípad či postup nie je v 
súlade s platnou legislatívou alebo že 
môže byť narušené riadne fungovanie 
fakulty, podnikne všetky potrebné kro-
ky na vyriešenie problému. Študentský 
ombudsman však nemá žiadnu právo-
moc v otázkach študentských skúšok 
alebo hodnotenia.

Prvým študentským ombudsma-
nom sa stal denný doktorand  Erik Urc, 
ktorý bol v čase vymenovania pred-
sedom študentskej časti fakultného 
akademického senátu. Výkon funkcie 
študentského ombudsmana začal 1. 
októbra 2022, pričom za dva týždne 
svojho fungovania už stihol vyriešiť 
niekoľko sťažností. Študenti ho môžu 
kontaktovať prostredníctvom mailu 
alebo ho zastihnúť v kancelárii, pričom 
majú právo na anonymitu.

Prvý študentský ombudsman

» ren
zdroj foto FSVUCM v Trnave
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Hrubá mzda: od 1200 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Podmienky: VP skupiny B, preukaz VZV / NZV 

výhodou, znalosť práce s PC

Zamestnanecké benefity:
 bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu

 možnosť zvýšenia kvalifikácie na obsluhu  

   zariadení VZV / NZV

 možnosť kariérneho rastu

 odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

 príjemné prostredie a práca v dynamickom 

   kolektíve

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Kolektív KOSIT WEST 
hľadá kolegu na pozíciu: 
TEAM LEADER

PRIDÁŠ
SA?

78
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Hrubá mzda: od 1000 do 1200 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Preukaz VZV výhodou (nie podmienkou)

Zamestnanecké benefity:
 bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu

 odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

 možnosť zvýšenia kvalifikácie na obsluhu 

   zariadení VZV / NZV

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Stabilný tím KOSIT WEST 
v priemyselnom parku sa rozrastá! 

PRIDÁŠ
SA?

Hľadáme pracovníkov odpadového 
hospodárstva
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KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Hrubá mzda: od 1 300 €

Miesto výkonu práce: 
Nitra a okolie

Podmienky:
 vodičský preukaz 

    skupiny C, C1E

 tachografová karta

 kvalifikačná karta 

    vodiča

 osvedčenie o psychic-

    kej spôsobilosti

Zamestnanecké benefity:
 pracovné oblečenie 

    na mieru

 odmeňovací systém

    podľa pracovného 

    výkonu

 preplácanie nadčasov / 

    víkendov

 možnosť zvýšenia 

    kvalifikácie

Stabilný tím KOSIT WEST 
sa rozrastá! Hľadáme ďalšieho 
VODIČA skupiny C 

PRIDÁŠ
SA?
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nitrianskonitriansko 26. októbra 1945   
bol vydaný posledný z tzv. Benešových 
dekrétov
27. októbra 1907   
odohrala sa Černovská tragédia

Výročia a udalosti
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prijmeme
vodičov vnútroštátnej dopravy

čistá mzda od 1300 €
- kamiónová preprava lodných kontajnerov po Slovensku
- fyzicky nenáročná práca, vodič nenakladá ani nevykladá tovar
- voľné víkendy, pracuje sa od pondelka do piatku
- možnosť parkovania vozidiel v TO, NR, GA, BA
- prax nie je podmienkou
- požadujeme vodičský preukaz C+E, KKV, tach. k.

V prípade záujmu volajte 0903 449 917, prípadne zašlite životopis
emailom na: asistent@runnex.sk

RUNNEX s.r.o, Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany

Skúsenosti s nastavovaním linky sú vítané.

KONTAKT: milos.kordac@plastcom.sk
Tel.: 0918 172 121

  Brutto cca 1 400€

Plastcom, spol. s r.o., Štúrova 53, Nitra

OPERÁTORA
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru
pomocného pracovníka/

pracovníka na obsluhu VZV 

Miesto výkonu práce: Lužianky
Práca v dvojzmennej prevádzke (ranná a poobedná zmena)
Ponúkame: mzdu 800 EUR* v hrubom, stravné v hodnote
4,80 EUR/deň, zabezpečenie potrebných školení 
Požadujeme: skúsenosť s obsluhou vysokozdvižného vozíka 
(potrebné školenia zabezpečíme)

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.:  0904 852 251,
alebo mailom kolevova@envigeos.sk

*mzda pozostáva zo základnej mzdy a pohyblivej zložky mzdy

so sídlom v Lužiankach
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.:  0903 718 908,
alebo mailom horesova@envigeos.sk

*mzda pozostáva zo základnej mzdy, pohyblivej zložky mzdy a výkonových odmien

VODIČA nákladného automobilu 
(hákového vozidla na prepravu odpadu)

Pracuje sa na jednu zmenu
Ponúkame: nástupnú mzdu 1200 EUR* v hrubom, po plnom 
zapracovaní 1300 EUR* v hrubom v závislosti od pracovného 
výkonu + diéty
Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C,E,  odbornú,
zdravotnú a psychickú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla,
tachografovú kartu 

so sídlom v Lužiankach
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Preukaz VZV vybavíme. Stačí len chuť pracovať. 

 Platové podmienky: 900 € v hrubom
základná mzda + 160 € mesačný variabilný

bonus + hlukový príplatok 0,72 €/ hod.
 + stravné lístky, príplatky za prácu nadčas/

cez víkendy/ v noci.
Ďalšie výhody a benefity.

PRIDAJ SA DO NÁŠHO TÍMU FARGUELL AKO
SKLADNÍK! 

l.pruzincova@farguell.com 
 +421 903 668 222 
+421 903 310 325
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Sme odborníci na lisovanie kovových komponentov
pre rôzne odvetvia, najmä pre automobilový
priemysel, vykurovanie a elektroniku.

Pridaj sa do nášho tímu Farguell
ako operátor výroby!
Hľadáme nových kolegov.

Platové podmienky: základ 4 €/hod. + max 1,20 €/hod. variabilná
čiastka + hlukový prípatok 0,72 €/hod.
+ príplatky za prácu nadčas/ cez víkend/ v noci=1043 €
v hrubom mesačne.
Ďalšie výhody a benefity.

Vaše životopisy posielajte mailom na: l.pruzincova@farguell.com
tel. číslo: +421 903 668 222 alebo +421 903 310 325Tradícia od roku 1943
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Kontakt:  0910 962 664

HĽADÁME PRACOVNÍKA
POHOTOVOSŤ ZIMNÁ 

ÚDRŽBA 
odhrn snehu, posyp pri námraze Farská ul. 30 Nitra. 

December, Január, Február, ½ Marec.

250 € brutto/mes.
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Chrípková sezóna 

Prijem plošnej
inzercie

tel.: 0910 851 307, 0910 455 919

e-mail: nitriansko@regionpress.sk



NR22-42 strana 12

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

34
-0
1

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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��

���TO, RÝCHL�����	
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stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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PENZIÓN ***
 

Jesenná dovolenka 

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior

235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Voľné termíny:  7.11 – 12.11. 2022 
14.11 – 19.11. 2022, 21.11 – 26.11. 2022

Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 

na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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Adresa: Oravský Podzámok č. 396
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť
Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu

37
-7
6

www.ozpotravinarovsr.sk
odbory.potravinari@gmail.com

Kontakt: 0905 595 996

Odborový zväz 

potravinárov 

Slovenskej republiky 

Ti ponúka výhodné služby 

priemysle.

Staň sa 
členom odborov !

Staň sa 
členom odborov !


